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1. Inleiding 

Je hebt je opgegeven om een aantal zaterdagen in het jaar de rol van wedstrijdcoördinator op je te 
nemen. Een belangrijke taak want zonder de wedstrijdcoördinator kunnen er geen wedstrijden 
gespeeld worden. Dit handboek kan ook als leidraad gebruikt worden voor de zondag-velddienst. 
 
De wedstrijdcoördinator vormt de gastheer / gastvrouw bij RVC’33 en zorgt er voor dat de 
wedstrijden conform schema gespeeld kunnen worden. Daar komt heel wat bij kijken. Speelklaar 
maken van de velden, ontvangst van scheidsrechters en bezoekers, digitale wedstrijdformulieren in 
orde maken, toezien op een ordentelijk verloop en tal van andere activiteiten. 
 
Dit handboek vormt een leidraad voor de wedstrijdcoördinatoren, een kennisbank en naslagwerk 
voor als je wilt weten, hoe zat dit ook al weer. 
 
In de volgende hoofdstukken vind je uitgebreide informatie over je taken als wedstrijdcoördinator.  
 

2. Organisatie van de wedstrijdcoördinatoren 
De wedstrijdcoördinator is de gehele dag aanwezig. Voor één persoon wordt het dan wel een lange 
dag en daarom zijn er drie  personen nodig op een wedstrijddag. Er zijn drie “shifts”: van 7.30 t/m 
10.30 uur, 10.30 - 13.30 uur en 13.30 tot eind (kleedkamers sluiten na laatste wedstrijd) 
 
Doordat er ca. 15-20 vrijwilligers zijn hoeft een ieder maar eens in de vijf à zes weken als 
wedstrijdcoördinator op te treden. Hier geldt zeker dat vele handen minder werk betekenen. 
 
Aan het begin van het seizoen wordt een schema opgesteld waarin opgenomen op welke zaterdag 
je aan de slag gaat als wedstrijdcoördinator. Mocht je verhinderd zijn dan zelf voor een vervanger 
zorgen. Dat kan bijvoorbeeld door te ruilen. Er is niet iemand binnen de vereniging die een 
vervanger gaat zoeken mocht je onverhoopt verhinderd zijn. Dat behoort tot één van je taken. 
 
Het opstellen van dit schema is een taak van de zaterdagcoördinator.  Op de website kun je dit 
schema en contactinformatie van de coördinator terug vinden. 
 

3. Ochtend 
Het takenpakket is te verdelen in verschillende onderdelen: 
1. Indeling kleedkamers maken 
2. Aanwezig zijn 
3. Indeling velden maken 
4. Complex gereed maken 
5. Digitale wedstrijdformulieren gereed maken 
6. Ontvangst van bezoekers 
7. Ontvangst van scheidsrechters 
8. Tijdens een wedstrijd 
9. Na een wedstrijd 
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3.1. Indeling kleedkamers maken 

Het verdelen van de kleedkamers over alle teams is een heel gepuzzel. Het is verstandig dit 
eventueel  al op vrijdagavond te doen want op de zaterdagochtend heb je hier soms geen tijd meer 
voor. De kleedkamers kunnen ingevoerd worden via de website door het schuiven met ‘blokken’ 
van de teams in een soort tijdlijn. (zie bijlage 2, pag 21) 
 
De kleedkamers met even-nummers zijn bestemd voor RVC’33 en de kleedkamers met oneven 
nummers zijn bestemd voor de bezoekers. 
 
Bij het toedelen van de kleedkamers aan de teams houdt het programma rekening met een aantal 
voorkeurswensen: 
- JO19-1 in kleedkamer 6 
 
Het systeem houdt rekening met de wedstrijdduur, per team is er tijd voor en na de wedstrijd 
ingepland voor omkleden en douchen.  
Kleedkamers kunnen toegewezen worden aan meerdere teams tegelijkertijd. Vooral met de jeugd 
waarbij wedstrijden op halve velden worden gespeeld kan het gebeuren dat kleedkamers enige tijd 
een dubbele bezetting hebben. Het ene team kleedt zich om voor een wedstrijd, het andere team 
gaat zich douchen bijvoorbeeld. 
 
Systeem houdt geen rekening met gemengde teams. Als er maar één of twee meisjes in een team 
zitten dan krijgen zij geen aparte kleedkamer. Breng hen dan onder in een kleedkamer van de 
scheidsrechters of bij een ander meisjesteam. Op dat moment even improviseren. 
Als je de kleedkamerindelingen ingegeven hebt via de website zal dit ook weergegeven worden op 
het scherm in de hal. 
 

3.2. Aanwezig zijn 
• Je bent aanwezig één uur voordat de vroegste uitwedstrijd plaats vindt. Degenen die uit spelen 

verzamelen zich bij RVC en vertrekken van daar. Voor de chauffeurs is er koffie dat gezet door 
de degene die de kantine ’s morgens opent. 

• De sleutel en de toegangscode van het gebouw krijg je van Arnold/Harry Groenendijk 
• Dick de Heij keurt de velden om 7.30u. Het is verstandig om dan ook aanwezig te zijn. 
 

3.3. Veldindeling maken 
Dick de Heij keurt de velden en geeft aan of er gespeeld kan worden op een veld en welke teams 
daar dan op mogen spelen. In overleg met hem maak je de veldindeling. De kun je ook invoeren via 
een ‘blokken-schema’ op de site (zie bijlage 2, pag. 23). Dit wordt dan ook gelijk weergegeven op 
het scherm in de hal. 
 
Op een kwart veld spelen de Onder 7 tm 10 -teams (De 2 rechthoekige veldjes op het kleine 
kuntgras). De Onder 11 en 12 speelt op een heel veld. (zie tekening bijlage 6, pag. 31) 
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Dick kan ook aangeven dat in de loop van de ochtend een herkeuring kan plaatsvinden. Dat 
betekent dat de veldindeling voor het betreffende veld dan nog niet gemaakt kan worden. 
 
Als wedstrijden zijn afgelast of er vindt een herkeuring plaats, dan diverse taken uitvoeren: 
• De site van RVC’33 bijwerken en hierbij aangeven welke wedstrijden zijn afgelast en welke wed-

strijden worden herkeurd met tijdstip van de herkeuring. Zie bijlage 2 voor verdere uitleg. 
• De scheidsrechters die door de KNVB zijn aangesteld bellen en informeren. De scheidsrechters 

van RVC’33 informeren zelf of een wedstrijd doorgang vindt. 
• De mobiele telefoon uit de bestuurskamer altijd bij je hebben om telefoontjes naar RVC op te 

nemen. Zeker bij twijfelachtig weer bellen tegenstanders met de vraag of een wedstrijd door-
gaat. Daarom is het belangrijk na de veldkeuring snel de site bij te werken. 

• Vaak bellen ook eigen spelers en dat kan je voorkomen door het bijwerken van de site. 
Telefoontjes kosten je tijd en je kunt dan niets anders doen. Verwijs eigen spelers en ook 
bellers van tegenstanders naar de site. Als een ieder daar aan gewend is en ook daadwerkelijk 
actuele informatie vindt op de site zal het aantal telefoontjes afnemen en dat is de bedoeling. 

 

3.4. Complex gereed maken 
Voordat teams zich kunnen omkleden en voordat de wedstrijden plaats vinden moet een aantal 
zaken geregeld zijn: 
• Kleedkamers openen en controleren op aanwezigheid van toiletpapier en of de ruimten schoon 

zijn. 
• Twee RVC’33-vlaggen ophangen. De masten staan naast de ingang. Vlaggen liggen op kast in 

leiderskamer. 
• Gele bord met ‘alleen spelers en leiders op het veld’ neerzetten bij ingang van het hoofdveld. 
• Hoekvlaggen beide velden plaatsen. De plastic stokken van het kunstgras zijn dun en die van 

het gewone gras zijn dikker. 
• Als er op een kwart of half veld gespeeld wordt door een pupillen-team dan de doelen op het 

veld zetten, dit eventueel samen met de leiders doen en belangrijk: controleer of de doelen 
goed vaststaan! Voor de losse doelen zijn speciale zakken voor met grind en die vormen een 
“contragewicht”. Die moeten gebruikt worden om te voorkomen dat een doel kantelt. Zonder 
contragewichten kan een doel niet gebruikt worden en kan er niet gespeeld worden. 

• Als de minipup (Onder 7) speelt, dan de kleine doelen klaarzetten.  
• Op het tweede veld de doelen van de pupillen- teams op zijn plaats schuiven. Dat gaat met een 

scharniermechanisme. Doe dit met twee personen om beschadigingen te voorkomen en 
daarnaast gaat het een stuk lichter dan alleen. 

• Maak voor de vrijwilligers in de kantine achter de bar een overzicht van de teams en hun 
pauzetijden en geef daarbij aan wat ze willen drinken (thee / limonade). Deze vrijwilligers 
zorgen er dan voor dat de drank gereed staat op het moment van rust. 

 
NB. Steek de mobiele telefoon bij je als je met bovenstaande activiteiten bezig bent. Je kan gebeld 
worden door andere verenigingen en zeker als het weer twijfelachtig is en men wil weten of wed-
strijden door gaan. 
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3.5. Formulieren gereed maken 
 
Digitaal wedstrijdformulier (DWF) 
De wedstrijden worden vastgelegd via een digitaal wedstrijdformulier. Dit gaat via de app 
Wedstrijdzaken op de tablet in de leiderskamer. 
 
Zowel het thuis- als uitteam zorgen zelf dat alle spelers hierop goed zijn ingevuld en hiervoor ook 
een akkoord geven. Dit kunnen ze evt. via een app doen op hun eigen telefoon. De 
wedstrijdcoordinator houd in de gaten of dit voor aanvang vd wedstrijd ook daadwerkelijk is 
gebeurd. Tevens vult hij de scheidsrechter in en de grensrechter (bij jeugd is laatste niet verplicht 
om in te voeren) 
 
Na de wedstrijd wordt door de scheidsrechter hierop ook de uitslag ingevuld en evt. tijdstraffen en 
rode kaarten. De wedstrijdcoordinator ziet erop toe dat dit ook gebeurd en helpt de scheidsrechter 
hier indien mee. (zie ook bijlage 1) 

 

3.6. Ontvangst van bezoeker 
Elke leider van de bezoekende teams meldt zich in de bestuurskamer. Je ontvangt hem/haar en 
biedt namens de vereniging koffie of thee aan. Vaak staat er al een thermoskan en als die er niet 
staat of leeg is even in de kantine de thermoskan laten bijvullen. 
 
De leider vult het DWF in als hij dat nog niet gedaan heeft. Nadat hij het formulier heeft ingevuld, 
controleer je: 
• Of alles akkoord is gegeven. Dit is belangrijk als er later “gedonder” is met het bezoekende 

team. Dan is er een naam van de bezoekende partij en dat kan belangrijk zijn voor de 
afwikkeling van meldingen, rapportages naar de KNVB, enz.. 

 
Je  informeert de leider specifiek over een aantal regels die gelden bij RVC’33: 
• Inspelen op het kunstgras van het trainingsveld, leg ook uit dat we dit doen om het grasveld te 

beschermen. Dat kweekt meestal wel begrip. 
NB. Soms zijn er kinderen bij één van de doelen op het kunstgras van het trainingsveld bezig. 
Deze kinderen dan even wegsturen. Ze moeten van het veld af en mogen er pas weer op als de 
teams klaar zijn met inspelen. 

• Kleedkamers netjes achterlaten 
• Als het team de enige is die in de kleedkamer zit, mag de sleutel van die kleedkamer worden 

afgegeven aan de leider. De leider moet dan 
wel zijn autosleutels of een portemonnee of 
iets anders van waarde achterlaten in het 
kluisje van de betreffende kleedkamer. Dat zijn 
de metalen kastjes met de nummer 1 t/m 8 
waarvan hiernaast een deel is afgebeeld. Hier-
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mee voorkomen we dat de bezoeker na afloop van de wedstrijd weggaat en vergeet de sleutel 
terug te brengen. Immers zonder autosleutels is het lastig naar huis gaan. Als je om 
autosleutels vraagt, staat men meestal vreemd te kijken. Maar leg uit dat we hiermee 
voorkomen dat iemand per ongeluk met de kleedkamersleutel wegrijdt. Men toont dan begrip 
en vindt het meestal wel een logische oplossing. 

• Bij rust kan men in de kantine de thee of limonade ophalen. Wel moet je dan de vrijwilligers in 
de kantine informeren dat een bezoeker dit op komt halen. Als je besluit dit zelf rond te 
brengen dan hoeft de leider niet geïnformeerd te worden. 

 
Als in het (jongens)team van de bezoeker meisjes meedoen dan moeten deze zich in een aparte 
ruimte om kunnen kleden. Dat kan in een kleedkamer van de scheidsrechter of wellicht zijn ze 
onder te brengen in een andere kleedkamer waar al meisjes zijn ingedeeld. Je kan bijvoorbeeld 
besluiten deze meisjes onder te brengen in de kleedkamer waar RVC-meisjes zich omkleden. Dat 
vereist even enige improvisatie op het moment dat een leider van een bezoekend team meldt dat 
er meisjes zijn in het team. 

 

3.7. Ontvangst van scheidsrechters 
De scheidsrechters van RVC weten wel hoe te handelen. Daar hoef je 
niets aan te doen. Een door de KNVB aangestelde scheidsrechter 
meldt zich bij jou. Je biedt hem koffie aan, laat hem de wedstrijd-
formulieren controleren en vertelt hem in welke kleedkamer hij zich 
kan omkleden. De sleutels van de scheidsrechterskleedkamer liggen 
op de metalen kastjes. Als de scheidsrechter zijn kostbare spullen in 
de kluis wil doen, kan dat in de daarvoor bestemde kluis in de 
leiderskamer. Deze bevindt zich links om de hoek bij binnenkomst 
vanuit de kantine. Het is belangrijk dat jij als enige dan de sleutel 
hiervan bij je houdt totdat de scheidsrechter zijn spullen weer heeft 
opgehaald. 
 
Als de scheidsrechter niet komt dan actie ondernemen. 
• Een scheidsrechter van de vereniging bellen en vragen waar hij blijft, zo nodig de scheids-

rechtercoördinator (zie website) van RVC’33 bellen.  Zo nodig vragen of een scheidsrechter 
die al een keer gefloten heeft, nog een wedstrijdje te doen. Op dat moment is het 
improviseren. 

• Een door de KNVB aangestelde scheidsrechter komt niet.  Dan moet RVC’33 zelf voor een 
scheidsrechter zorgen. De tegenstander moet deze scheidsrechter accepteren. Zie website 
wie de coördinator scheidsrechters voor de jeugd is. 

 

3.8. Tijdens de wedstrijd 
Tijdens de wedstrijden loop je over het complex en waar nodig grijp je in: 
• Roken op/bij het kunstgras is verboden. Vuur of een peuk kan het nodige onheil aanrichten op 

kunstgras. 
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• Glaswerk mag niet buiten de kantine komen. Dan dient men over te gaan op plastic bekers. 
• Bezoekers zo nodig aanspreken op hun gedrag: afval op de grond, zitten op tafels in de 

kantine, schoenen op de stoel, geen tassen in de kantine, enz. 
• Houd de pauzetijden in de gaten en controleer of de kantine de limonade of thee klaar heeft 

staan. Als teams dit niet ophalen dan zelf even in de betreffende kleedkamer brengen. De 
limonade is alleen siroop die dan in kleedkamer door de teams / spelers zelf worden aangevuld 
met water. 
 

3.9. Na de wedstrijd 
Na de wedstrijd moeten er tal van activiteiten plaatsvinden: 
• Invullen DWF  door de scheidsrechter.  

• vragen of iedereen kort doucht. Lang onder de douche kost (dure) energie 
• kleedkamer netjes achterlaten 
• lichten uit en deuren dicht bij het verlaten. 

• Als er rode kaarten gegeven zijn moet dit worden genoteerd op het wedstrijdformulier, idem 
voor wat betreft gele kaarten (= tijdstraf). De scheidsrechters dienen te weten hoe te 
handelen. De scheidsrechter geeft bij het invullen van de rode kaart in DWF gelijk de reden op 
dmv een code. 

• De leider van het bezoekende team zal nadat het team gedoucht heeft en naar huis gaat de 
sleutel van de kleedkamer inleveren en omruilen met de autosleutels of de portemonnee. 

• De spelers van RVC’33 moeten de eigen kleedkamers schoon achterlaten maar ook de 
kleedkamer van de tegenpartij moeten zij even controleren en zo nodig ook schoonmaken. 
Loop zelf ook even de kleedkamers na. Het rekje voor de limonade of het dienblad voor de 
thee terugbrengen naar de kantine. 

• Er op toe zien dat het DWF-formulier met de uitslagen wordt ingevuld zelf even het uitslag op 
de website van RVC’33 invullen. 

 
 

4. Middag 
De taken van de middagshift komen overeen met die van de ochtendshift voor wat betreft 
ontvangst bezoekers, tijdens en na wedstrijden, DWF, uitslagen enz. 
Daarnaast zijn er extra taken: 
• Je loopt alle kleedkamers nog eens na maakt zo nodig schoon. Als er veel troep is, dan ook een 

bericht naar de leider en de aanvoerder van het team dat het laatst de kleedkamer heeft 
gebruikt. Zij moeten er voor zorgen dat deze schoon wordt achtergelaten. 

• Eventueel achtergebleven dienbladen breng je terug naar de kantine 
• Tot slot doe je de lichten uit en sluit je de kleedkamers af. De kleedkamers hoeven niet 

afzonderlijk op slot, de buitendeur op slot is voldoende. 
• Sluit ook de EHBO-kamer af en de ruimte waar teambesprekingen worden gehouden.  
• De RVC’33-vlaggen binnenhalen, opvouwen en in de leiderskamer leggen. De touwen even een 

paar keer rond de masten wikkelen. Daarmee voorkom je herrie van klapperende touwen 
tegen de masten. Wel zo prettig voor de buren. 
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• Je ruimt de drie velden op, hoekvlaggen naar binnen (als er op zondag wordt gespeeld mogen 

ze blijven staan), eventueel nog aanwezige ballen gaan naar binnen en als er wat troep ligt, dan 
even in de prullenbak deponeren. Alle (leen)ballen (in leiderskamer en op kunstgras) aan het 
einde van dag weer in het ballenhok. 

• Invullen bord in de leiderskamer met het programma voor volgende week zaterdag + print 
(handigste is in Excel maken dmv. Export vanuit de website) onderaan bord hangen. 

• Gebruikte scheidsrechterskleding na gebruik in de wasmand in de bijkeuken achter de kantine. 
Er zijn bakken voor de maten zoals M,X,XL, enz. De scheidsrechters van RVC’33 doen dat vaak al 
zelf. 

• Voordat je weggaat een het einde van de dag, controleer je of de ramen van de leiders- en 
bestuurskamer dicht zitten en je sluit de computer af.  
 

5. Overige zaken, wetenswaardigheden 
1. Sleutels.  

De kleedkamers, het ballenhok, de EHBO-kamer, 
het toegangshek en de kamer voor team-
besprekingen zijn te openen en aan het einde van 
de dag weer af te sluiten (!) met de sleutels aan de 
‘gouden’ knots. Deze ligt in de leiderskamer. Deze 
knots moet de velddienst medewerker op zaterdag 
en zondag bij zich houden. 

Beslist niet afgeven aan welke leider /trainer/ commissie lid etc dan ook, tijdens zijn dienst. Er zitten 3 
sleutels aan:  
1. Sleutel meterkast (staat er op) in de hal bij de toiletten. 
2. Sleutel waar mee men bijna alle (buiten-)deuren kan openen.  
Uitzondering:, Kantine buiten toegangsdeur training veld zijde, kleedkamerdeuren en kleedkamer deuren 
scheidsrechter. 
3. Sleutel (plat stukje aangevijld):  ALLEEN voor de deuren van de bestuurskamer en leiderskamer naar de 
bespreekkamer.  Deze deuren moeten op zaterdag en zondag gesloten blijven.  Bij aanvang dienst dus op 
slot doen. Dit om te voorkomen dat het doorgang deuren worden.  
 
Er is een extra sleutel met ketting die gebruikt kan worden door, de elftalleiders op zaterdag en zondag, om 
spullen uit de kleding berging te halen. LET OP !!!! dat deze sleutel direct weer terug komt 

 
2. Verbandtrommel / EHBO 
In de leiderskamer bevindt zich een kleine verbandtrommel met pleisters, een 
aspirine en andere kleine zaken. Als er meer nodig is, is er een grote 
verbandtrommel in de EHBO-kamer. De sleutel daarvan zit aan het aluminium 
strookje met andere sleutels. Mocht iets op zijn, geef dit dan aub in een e-mail 
door aan Joop Droog. Hij zorgt voor de aanvulling. 
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3. Ongeval (op het veld). 
Bij een ongeval op het veld kan het nodig zijn 112 te bellen voor een ambulance. Men zal naar jou 
toekomen en jij belt 112. De ambulance is er meestal snel bij. Zorg ervoor dat het hek open staat en dat 
fietsen en bromfietsen de weg niet versperren. De sleutel van het hek zit aan de aluminium houder die 
hierboven is weergegeven. Je kunt hierbij best een aantal RVC-ers even inschakelen. Zorg er ook voor dat je 
de telefoon bij je hebt. 
 
4. Brand 
Jij belt 112 en geeft aan wat er aan de hand is.  
Zorg er voor dat het hek open staat en de weg vrij is van fietsen en bromfietsen. De sleutel van het hek zit 
aan de aluminium houder. 
Probeer schade te voorkomen maar ga niet de held uithangen. Beter een afgebrand gebouw dan een 
begrafenis. In de bestuurskamer ligt het handboek ARBO. Bekijk dat eens als je het even rustig hebt. Hierin 
staan praktische aanwijzingen over hoe te handelen. 
 
5. AED 
RVC beschikt over een AED. Deze hangt bij de ingang aan het hek. Indien deze nodig is voor een speler of 
toeschouwer dan is de apparatuur beschikbaar. Uiteraard dan ook 112 bellen. Zorg er voor dat mensen op 
enige afstand blijven van het slachtoffer zodat degenen die bezig zijn met de reanimatie de ruimte hebben. 
Maak alvast de weg vrij voor een ambulance. Bij een reanimatie telt elke seconde. Alle activiteiten waar je 
op dat moment mee bezig bent direct laten vallen en zo snel mogelijk met de AED naar het slachtoffer. De 
overlevingskansen stijgen enorm bij een goed en tijdig gebruik van de AED. Kijk op een rustig moment eens 
naar de AED. Hoe zit hij verpakt, pak je hem snel mee, enz. Mocht het nodig zijn dan is er geen tijd om de 
gebruiksaanwijzing te bestuderen.  
 
6. Bediening scorebord. 
Bij het hoofdveld bevindt zich het elektronische scorebord. Het is leuk voor toeschouwers en spelers 
wanneer zij op het hoofdveld spelen dat dan de score zichtbaar wordt. De afstandsbediening ervan ligt in 
een van de kasten in de bestuurskamer. In bijlage 3 is de werking ervan beschreven. Als een lid van de 
vereniging deze afstandsbediening ophaalt er op toezien dat hij ook weer teruggebracht wordt. 
 
7. Exces. 
Hopelijk komt het niet voor en gelukkig gebeurt het niet vaak maar je moet wel voorbereid zijn op een 
exces. Het is belangrijk dat je weet hoe te handelen als er een vechtpartij ontstaat of andere escalaties. Er 
is een protocol excessen opgesteld door het bestuur. Deze is terug te vinden op de website (zie ook bijlage 
5). Je hoeft het niet uit je hoofd te kennen maar je moet wel weten waar het ligt mocht zich een exces 
voordoen zodat je weet hoe te handelen. En lees het ook een keer door. Dan ben je al enigszins op de 
hoogte van hoe te handelen als het fout gaat. 
 
8. Speeltijden: 
JO7 8x 5 minuten 
O8/9 2x 20  
010/11 2x 25 
012/13 2x 30 
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015 2x 35 
017 2x 40 
O19 2x 45 
De pupillen-teams nemen na afloop van de wedstrijd penalty’s. Elke speler neemt een penalty. Dit gaat om 
en om met de tegenstander. 
 
9. Jeugd op trainingsveld. 
Gedurende de dag mogen kinderen op het trainingsveld met een bal aan de slag. In de leiderskamer liggen 
een paar ballen die hiervoor bedoeld zijn. Laat de kinderen geen ballen uit het ballenhok halen en laat die 
deur ook op slot. Aan het einde van de dag deze ballen weer in de leiderskamer deponeren. 
 
10. Gratis koffie en thee en drankjes. 
Leden die vrijwilligerstaken uitvoeren op de wedstrijddag zoals scheidsrechter, leider, trainer, wedstrijd 
coördinator enz. mogen een consumpties nuttigen op kosten van de vereniging.  En dat kan alleen vanuit 
de leiderskamer. Daar staat een koelkast en kannen koffie/ thee. Als leden in de kantine aan de bar 
bestellingen plaatst dan moeten ze dat zelf betalen. 
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Bijlage 1   Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) 

 
Het DWF invullen:  
 
SCHEIDSRECHTER 
Zodra een team de spelersopgaaf heeft uitgevoerd, wordt de status van dat team op "wacht op 
official" gezet en kan de scheidsrechter het team controleren. Als official zie je dan de status "controleer" 
staan. Door op het clublogo te klikken wordt de spelersopgaaf van dat team geopend. De scheidsrechter 
heeft dezelfde mogelijkheden als het team om de spelersopgaaf aan te passen. 
Je kan spelers en stafleden opzoeken, toevoegen, verwijderen en wijzigen. Tevens kan je de aanvoerder 
instellen en de functie van een speler (keeper, verdediger, middenvelder, aanvaller) instellen. 
    
HET TOEVOEGEN VAN SPELERS/STAFLEDEN 
Via het plusje rechtsboven kom je in het scherm waarin je extra spelers of stafleden kunt selecteren.  
Kies eerst waarop je wilt zoeken (speler of staf), vul vervolgens (een deel van) de voor- of achternaam of 
relatiecode in. 
 

 of  
 
Klik op de speler of het staflid die je wilt toevoegen. 
 
MELDINGEN 
 Afhankelijk van de klasse van het team zijn er diverse eisen waar een opgave aan moet voldoen. In de 
afbeelding hieronder zie je een voorbeeld van zo'n melding.  
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Zolang er dit soort meldingen zijn, kan het formulier niet goedgekeurd worden door de 
scheidsrechter. Zodra voldaan is aan alle voorwaarden verschijnt de melding: 

 
 
SPELERSPAS- EN TRAINERSPASCONTROLE 
Via de knop Spelerspascontrole kan je de spelers en Trainer/Coach (mits op dat niveau relevant) 
legitimeren, zoals dat in het verleden via de spelerspassen / trainerspassen werd gedaan. Als je op de knop 
klikt krijg je een scherm te zien met de details van de spelers en Trainer/Coach van dat team.  
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Bij elke persoon heb je de optie om de persoon af te keuren  of goed te keuren . 
Als je de persoon goedkeurt, komt de volgende persoon in beeld. 
Als je de persoon afkeurt volgt de vraag: Is er wel een geldige alternatieve legitimatie? 

 
    
Als een persoon een officiele alternatieve legitimatie heeft (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of 
vreemdelingendocument) kies je voor "JA". Heeft hij deze niet bij zich, dan kies je voor "NEE". 
 
Als je kiest voor "NEE", krijg je een aanvullende vraag: Wil je deze persoon van de spelersopgaaf 
verwijderen? 

 
Als je er voor kiest de persoon van de spelersopgaaf te verwijderen wordt hij bij deze wedstrijd uit 
spelersopgaaf verwijderd. Hij mag niet meespelen.  
Let op: Je kunt de spelersopgaaf niet goedkeuren als er nog een spelers of een Trainer/Coach op staat die 
geen (geldige) legitimatie heeft.  
    
Je kan door te vegen van rechts naar links (swipen) over de foto van de persoon naar de volgende persoon 
gaan of van links naar rechts om naar de vorige persoon te gaan. 
 
SPELERSOPGAAF AKKOORD 
Zodra de spelersopgave aan de voorwaarden voldoet verschijnt de knop "Spelersopgaaf akkoord" onder in 
het scherm. 
    

 
 
Hierna gaat de app automatisch terug naar het beginscherm van het digitaal wedstrijdformulier. De status 
van het team is gewijzigd in “akkoord”.  
Zodra onder beide teams "akkoord" staat kan het wedstrijdverslag ingevuld worden. Je ziet dan bij de 
meldingen "verzonden en goedgekeurd official" en groene vinkjes staan.  
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Let op: Het aanstellen van een nieuwe bondsscheidsrechter zorgt er voor dat akkoorden weggaan. De 
nieuwe official moet er namelijk zelf zijn akkoord geven. 
 
Dispensatiespelers 
Als onderdeel van het spelersopgaaf akkoord wordt het aantal spelers met dispensatie gecontroleerd. (mits 
van toepassing op dat niveau) De uitkomst kan zijn dat het aantal spelers kleiner of gelijk is aan het 
maximum of groter is dan het maximum. De uitkomst is bepalend voor het kunnen vastleggen van het 
akkoord door de aanvoerder. Als de uitkomst van de controle is dat het aantal spelers hoger is dan het 
maximum, dan worden de spelers weergegeven die als dispensatiespeler in het team zijn opgenomen. De 
spelersopgaaf zal moeten worden aangepast door 1 of meer van deze spelers te verwijderen, totdat het 
aantal dispensatiespelers gelijk of kleiner is dan het ingestelde maximum. Als dat het geval is, dan zal de 
controle op dispensatiespelers bij het aanvoerder akkoord ook goed zijn. 
  
AFGELASTEN 
Door op de drie puntjes rechtsboven in de balk naast Wedstrijdformulier te klikken 

 
verschijnt de optie Afgelasten 
  

 
Je komt nu in het Wedstrijdstatus scherm en kunt hier de status van de wedstrijd invullen. 
Kies de juiste reden van afgelasten. 
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Vervolgens komt de vraag: Weet u het zeker? 

 
Zodra je hier op Afgelasten klikt wordt de wijziging doorgevoerd in de Sportlink systemen en verdwijnt de 
wedstrijd uit het programma. 
  
WEDSTRIJDVERSLAG 
Via de knop Naar Wedstrijdverslag kan het wedstrijdverslag ingevoerd worden. 
  

 
  
UITSLAG INVOEREN 
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Vervolgens voert de scheidsrechter de uitslag in door op de vakjes onder de namen van de teams te klikken 
en hier de uitslag in te voeren. 

  
Indien een wedstrijd wordt beslist door penalty's kunnen twee uitslagen worden ingevoerd, namelijk de 
stand na reguliere speeltijd en stand na penalty's. 
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KAARTEN 
Indien van toepassing worden eventuele kaarten ingevuld. Dit doe je door team, speler, strafcode en tijd in 
te vullen.  Je kunt swipen naar het volgende scherm. 

   

  
 
 
 
 
 
 
TIJDSTRAFFEN 
Tijdstraffen die tijdens een wedstrijd zijn gegeven kun je als volgt invoeren 
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VASTLEGGEN 
Zodra alles op de tabbladen eindstand en kaarten is ingevoerd klikt de scheidsrechter op “naar vastleggen”. 

 
Na afloop van de wedstrijd wordt de status geselecteerd die van toepassing is. Eventuele opmerkingen 
kunnen hier nog ingevuld worden, waarna er gekozen wordt voor de knop vastleggen. Daarmee is het 
proces afgerond. 
 
Zie ook: https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000082547-mobiel-
digitaal-wedstrijd-formulier-official- 
 

https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000082547-mobiel-digitaal-wedstrijd-formulier-official-
https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000082547-mobiel-digitaal-wedstrijd-formulier-official-
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Bijlage 2   Instructie Veld- en kleedkamerindelingen, uitslagen en afgelasten via website RVC’33  
(versie Aug-2020) 
 
In onderstaande instructie staat uitgelegd hoe je de veld- en kleedkamerindelingen, uitslagen en 
afgelastingen op de RVC’33-site kunt invoeren.  

Log in via de site van RVC’33 (rechts bij inloggen) of rechtstreeks via www.rvc33.nl/cms  

  
  
gebruikersnaam: Velddienst  
Wachtwoord: Veld33dienst  

 

 

Kleedkamerindeling 

Kies in het linkermenu voor Speeldagtaken > Kleedkamerindelingen  
Klik de betreffende speeldatum aan. 
Je krijgt een schematisch overzicht van de 8 kleedkamers (opgesplitst in a en b zodat er 2 teams in een 
kleedkamer kunnen):  

 

In de bovenbalk staan al enkele teams die deze dag spelen. Je kunt de andere teams erbij zetten door deze 
rechts bovenaan te kiezen bij Overige wedstrijden –kies-  en dan op het +-teken te drukken. 

Je kunt de teams daarna slepen in het schema naar de juiste kleedkamer. Het vlak/tijdstip waar je ze kunt 
plaatsen wordt geacceerd aangegeven. 

 

 

http://www.rvc33.nl/cms
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Zo kun je alle teams indelen in de kleedkamers: 

 
Wil je het later anders indelen kun je de blokken naar een andere kleedkamer schuiven of eerst terug 
schuiven naar de grijze balk erboven en (gedeeltelijk) weer herplaatsen. 

Let op: de tijdsblokken die ervoor ingedeeld worden betreft de wedstrijdduur incl. de rust. Zorg dus wel 
voor ruimte voor en na de wedstrijd voor omkleden en douchen.  

Standaard staan de junioren ingedeeld op een hele kleedkamer. Er kan dan geen ander team bij. Wil je je ze 
toch in een ‘halve’ kleedkamer dan kun je dit aanpassen door op kleine driehoekje naast de wedstrijd te 
klikken in de bovenbalk: 

 

 
Veldindelingen 
Kies in het linkermenu voor Speeldagtaken > Veld indelingen  
Klik de betreffende speeldatum aan. 
 
Dit werk verder hetzelfde als bij de kleedkamers. In het schema kun je de wedstrijden verslepen naar de 
juiste velden. Wedstrijden die op een heel veld worden gespeeld, worden neergezet over veld 1a+b (of 
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2a+b). Veld 3 betreft het kleine kunstgrasveld en heeft 2 kwart-veldjes voor de wedstrijdjes van onder 8 tm 
10 (nieuwe spelvorm). Veld 3a+b is samen een half veld voor Onder  11 & 12 (zie tekening bijlage 6, pag. 
31). JO7 kan op 1 vd kwart-veldjes 4 tgn 4 spelen. 

 

Ook hier kun je weer op het driehoekje naast de wedstrijd klikken om evt. tijden aan te passen en heel en 
half veld zodat je 2 teams op een veld kunt laten spelen. 

 

Uitslagen invullen 
Kies in het linkermenu voor Speeldagtaken > Uitslagen invullen  
Klik de betreffende speeldatum aan en je krijgt alle wedstrijden van die dag.  (op de speeldag zelf worden al 
direct de wedstrijden getoond) In dit overzicht kun je de eindstanden invoeren, mocht dit nog niet door de 
teams zelf zijn bijgehouden. Ook staan in dit overzicht de scheidsrechters erbij vermeld.  
 
Let op: deze uitslagen zijn alleen voor de RVC-site. De officiële uitslagen moeten altijd nog via het (mobiele) 
digitale wedstrijdformulier verzonden worden naar de KNVB. 
 
Printen wedstrijdoverzicht 
Kies in het linkermenu voor Speeldagtaken > Exporteer wedstrijdgegevens 
Kies in de kalenders de data van welke periode je het wil hebben. Voor 1 dag kies je dus in beiden dezelfde 
datum. 
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Je krijgt een overzicht welke gegevens je wilt printen: 

 
 

Rechts kun je dus aanklikken of je alleen Thuis, Uit of alle wedstrijden wilt. Veld, zaal of beiden. En Jeugd, 
senioren of beiden. 
Onderin bij kolommen exporteren staan de gegevens die in het overzicht weergegeven worden. Mocht je 
iets niet erbij willen hebben, sleep dan dit blokje naar ‘beschikbare wedstrijd-kolommen’ dat erboven staat. 
Je kunt ook nog slepen in de volgorde van de blokken. Dit is ook de volgorde zoals het geprint wordt. 
Kies daarna op Afdrukvoorbeeld en je krijgt het overzicht op je scherm welke je kunt printen. 
De kleedkamers  en velden die ingedeeld zijn worden hierop ook weergegeven.  

 
 

Afgelastingen 
Kies in het linkermenu voor Voetbal > Afgelastingen > Wedstrijden 
De wedstrijden van de dag zelf worden direct weergegeven of kies anders de betreffende datum. 
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Bij 1e vetgedrukte regel kun je een algehele afkeuring aangeven. 
Anders kun je daaronder per wedstrijd aangeven of het afgelast is, herkeuring of niet afgelast. Bij 
herkeuring of afgelasting kun je in het vlak erachter nog een reden toevoegen. 

 
  
Vergeet daarna niet helemaal onderaan op  te drukken. 
 
 
Op de site zal het bij het wedstrijdprogramma dan de afgekeurde wedstrijd doorgestreept zijn en bij 
herkeuring is de wedstrijd lichter en staat er Herk. 

 
 
Onder het kopje Wedstrijden > afgelastingen op de site staat deze wedstrijden ook direct met de 
ingevoerde reden: 

  

  



   

 
RVC33    Versie Aug. 2020 
Handboek voor wedstrijdcoördinatoren  Pagina: 25 

 
 
Bijlage 3   Afstandsbediening scorebord 

 

Voor het kunnen gebruiken van het scorebord: 
1. Richt de afstandsbediening op het scorebord. Als je in 

de kantine staat moet je misschien even naar buiten lopen 
voor een goede ontvangst. 
2. Druk één keer op “Aan”. Het scorebord gaat aan en 
laat de stand 0-0 zien. De tijd staat op 0.00. 
3. Als de scheidsrechter fluit voor de aftrap druk je nog 
een keer op “Aan/start”. De tijd gaat nu lopen. 
4. Als RVC scoort druk je op “Thuis”. Op het scorebord 
zie je dat het aantal doelpunten bij RVC met één wordt 
verhoogd. 
5. Scoort de tegenpartij, dan druk je op “Gasten”. 
6. Wil je corrigeren dan kan je de stand niet met -1 
verminderen. Je moet dan bij RVC of de gasten een aantal keer 
op “Thuis” of “gasten” drukken. Na de 9 begint het scorebord 
meer met 0. 
7. Het laat zich raden hoe je het scorebord uit kan 
zetten. 
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Bijlage 4: Rouwprotocol 

Het rouwprotocol van voetbalvereniging RVC ‘33 wordt uitgevoerd conform onderstaand schema. In 
voorkomende gevallen kan worden afgeweken van dit protocol, dit in overleg met de voorzitter of 
secretaris (of indien niet bereikbaar met een ander bestuurslid). 

 
In alle gevallen zal uiteraard de wens van de nabestaanden worden gerespecteerd. 

ROUWPROTOCOL VOETBALVERENIGING RVC '33 

Te ondernemen 
actie 

Wie is er 
overleden? 

Verantwoordelijke 
persoon 

Aandachtspunten 

Overlijden melden 
bij voorzitter of 
secretaris 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 en 8 

Allen  

Informeren 
bestuur 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 en 8 

secretaris  

Contact opnemen 
met familie 

1, 2, 3, 4, 5, 
6 en 7 

voorzitter  

vermelding op site 1, 2, 3, 4, 5, 
6 en 7 

secretaris   

kaart sturen 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 en 8 

secretaris   

advertentie in KoR 1, 2 en 4 secretaris • advertentie aanleveren voor dinsdag 16.00 
uur. 

bloemen (indien 
van toepassing) 

1, 2 en 4 secretaris   

condoléancebezoe
k 

1, 2 en 4 vertegenwoordiger 
heren, dames of 
jeugd 

  

uitvaartbezoek 1, 2 en 4 vertegenwoordiger 
heren, dames of 
jeugd 

  

1 minuut stilte 
voorafgaand aan 
eerstvolgende 
wedstrijd 

1, 2 en 4 vertegenwoordiger 
heren, dames of 
jeugd 

• Geldt voor alle elftallen m.u.v. de pupillen 
(zowel uit - als thuisspelend). 

• Geldt voor zowel zaterdag als zondag. 
• Alleen indien binnen 1 week  na het 

overlijden c.q. na de 
uitvaart.                                                              
                

• Scheidsrechter, elftallen en tegenstander 



   

 
RVC33    Versie Aug. 2020 
Handboek voor wedstrijdcoördinatoren  Pagina: 27 

 
informeren.         

verenigingsvlaggen 
halfstok 

1, 2 en 4 vertegenwoordiger 
heren, dames of 
jeugd 

• Geldt voor zowel zaterdag als 
zondag.                      

• Alleen indien binnen 1 week  na het 
overlijden c.q. na de 
uitvaart.                                                              
               

rouwbanden 1, 2 en 4 vertegenwoordiger 
heren, dames of 
jeugd 

• Door de spelers van het betrokken team 
en/of door spelers van de 1e teams 
(dames en heren) als vertegenwoordigers 
van de 
vereniging.                                                         
    

• Alleen indien binnen 1 week   na het 
overlijden c.q. na de uitvaart.          

 
1 = seniorlid                                        4 = ere-lid/lid van verdienste                          7 = sponsor 
2 = jeugdlid                                          5 = donateur                                                       8 = overig 
3 = niet-spelend lid                            6 = vrijwilliger 
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Bijlage 5: Protocol Excessen 

Doel: 
Dit protocol beschrijft de acties, maatregelen en de bijbehorende rolverdeling die gevolgd kan worden op 
het moment dat er een exces is gebeurd dan wel dreigt te gebeuren op het terrein van RVC ’33. 
 
Acties: 
De stappen zijn: 

1. Melding van exces 
2. Aanstellen exces coördinator 
3. Onder controle brengen van situatie 
4. Afwikkeling 
5. Nazorg 

 
1. Melding van exces 
Als er sprake is van een exces (dan wel dreiging van het ontstaan van een exces) dan is het van belang dat 
dit zo snel als mogelijk gemeld wordt bij de wedstrijd coördinator. Aanmelding van een exces kan gedaan 
worden door iedereen die getuige is van het exces. Melding van een exces kan dus gebeuren door 
voetballers, trainers, leiders, toeschouwers en andere aanwezigen op het terrein van RVC ‘33. Dit geldt dus 
voor zowel voor RVC-ers als wel voor de mensen van de bezoekende vereniging.  
 
Samen met de wedstrijd coördinator wordt de situatie ingeschat aan de hand van de volgende vragen: 
• Wat is er gebeurd; wie is er bij betrokken; wanneer is het gebeurd? 
• Wat is de ernst van het grensoverschrijdend gedrag? 
• Zijn er verwondingen en/of levensbedreigend gevaar.  
• Dient ook de politie in kennis te worden gesteld?  
• Dienen andere hulpverlenende instellingen (ambulance, brandweer) opgeroepen te worden. 
 
Indien de situatie vereist dat er direct een ambulance, politie en of brandweer ingeschakeld moet worden 
dan zal de wedstrijd coördinator dit direct doen door 112 te bellen! De wedstrijd coördinator treedt daarbij 
op als contact persoon. 
 
2. Aanstellen exces coördinator 
Na melding van het exces zal de wedstrijd coördinator iemand aanstellen als exces coördinator. Deze 
persoon zal de verdere afhandeling van het exces coördineren. Het kan zijn dat de wedstrijd coördinator 
zelf deze rol op zich neemt. De wedstrijd coördinator kan ook besluiten om een geschikte kandidaat aan te 
stellen die op dat moment aanwezig is. Mocht er niemand aanwezig zijn dan zal de wedstrijd coördinator 
iemand van het bestuur oproepen om naar de kantine te komen en de rol van exces coördinator op zich te 
nemen. Indien er sprake is van een conflict tussen 2 personen en of teams dan zal de exces coördinator een 
contactpersoon aanstellen van beide partijen en gezamenlijk als interventie team de verdere afhandeling 
uitvoeren. Indien gewenst dan kunnen ook andere aanwezigen gevraagd worden voor het interventie team 
en zodoende een taak uit te voeren. 
 
3. Onder controle brengen en houden van situatie 
De exces coördinator zal als eerste de situatie onder controle moeten brengen waardoor verdere schade, 
en/of slachtoffers voorkomen wordt.  
• Probeer de betrokken personen en/of partijen zoveel mogelijk af te zonderen zodat er geen aanstoot is 

voor verdere escalatie.  
• Hou de personen/partijen en omgeving continue in bescherming zodat er geen nieuwe aanleiding 

ontstaat voor grensoverschrijdend gedrag. Zorg dat de teams afzonderlijk en onder begeleiding naar de 
kleedkamer gaan waarbij er geen interactie kan ontstaan met publiek of andere personen. 

• Blijf rustig en probeer in overleg de situatie onder controle te houden. Doe geen uitspraken over de 
schuldvraag en vervolg acties.  
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4. Afwikkeling 
Na het onder controle brengen en houden van de situatie, zal de verdere afwikkeling van het exces 
opgestart worden door de Exces Coördinator. Hij onderneemt daarbij de volgende acties: 
• Zorg dat er na afloop van het exces een bespreking is waar per partij of betrokken mensen gesproken 

wordt over de zaken die voorgevallen zijn. Bespreek wat er gebeurd is en wat er verder nog moet 
gebeuren. 

• dezelfde dag opstellen van een verslag waarin de gehele gang beschreven staat, wie wat gedaan heeft, 
wie er getuigen geweest zijn! 

• Vraag aan beide partijen om ook een verslag te maken waarin zij beschrijven wat zij gedaan, gezien en 
ervaren hebben. 

• Mail naar bestuur (bestuur@rvc33.nl) en andere direct betrokkenen met daarin kort beschreven wat er 
gebeurd is. 

• Bel met de KNVB Hulplijn noodgevallen 0800-2299555: Als het misgaat, is er voor de leden van de 
KNVB een speciaal noodnummer beschikbaar. Bij een exces op of rond het veld, kan de vereniging 
contact opnemen via deze hulplijn. Dit 0800-nummer is 24/7 bereikbaar. Binnen uiterlijk 48 uur biedt 
een zogeheten voetbalofficier ondersteuning bij de volgende acties: 

·· contact en overleg met de KNVB; 
·· aangifte bij de politie; 
·· indien nodig, inschakelen van slachtofferhulp; 
·· indien wenselijk, samenstellen interventieteam. 
Op basis van het advies van de voetbalofficier wordt indien gewenst een interventieteam samengesteld. Dit 
team adviseert over het structureel verbeteren van de situatie. De samenstelling van het team is 
afhankelijk van de aard en omvang van het exces en bestaat in ieder geval uit 
de betrokken voetbalofficier, een projectleider en de betrokken vereniging. Daarnaast kunnen 
onderstaande experts worden toegevoegd: 
·· contactpersoon voetbal regionale eenheid Nationale Politie; 
·· expert (crisis)communicatie; 
·· expert nazorg; 
·· expert juridische zaken; 
·· KNVB-clubcoach; 

• Maak eventueel melding via het meldpunt wanordelijkheden van de KNVB https://www.knvb.nl/over-
ons/contact/wanordelijkheden: Maak via het webformulier melding van de wanordelijkheden op en 
rond het voetbalveld. Dit kunnen allerhande negatieve ervaringen zijn, die niet direct opgelost hoeven 
of kunnen worden, maar wel ergernis opleveren. Op basis van deze klachten kan de bond een dossier 
opbouwen, wat kan leiden tot de inzet van een waarnemer of een gesprek met de vereniging. 

• Doe aangifte bij politie indien dit gewenst / vereist is voor de verdere afhandeling van het exces. 

5. Afwikkeling 
• Communiceer met alle betrokkenen over de gang van zaken en de verdere afhandeling binnen RVC 

maar ook binnen KNVB, politie en eventueel andere instellingen (bijv. ziekenhuis) 
• Zorg voor een passend bedankje / kaartje / briefje naar betrokkenen en slachtoffers van RVC ’33 maar 

eventueel ook van andere vereniging of instanties. 
 

============================================================================= 
 
Geen bestuursleden aanwezig?  Zie dan contactgevens bestuur op website 

 

 

mailto:bestuur@rvc33.nl
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Bijlage 6: Indeling veld 3 (kleine kunstgras) 
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